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издание на Приста Ойл Холдинг ЕАД
година XII, брой 1, Януари - Март 2015 г.

Приста Ойл развива успешно своята стратегия за
завоюване на нови пазари.
Кения, Мароко и Екваториална Гвинея - дестинации, които
са екзотични като туристически дестинации, а се оказва, и
места да продажби.
Разширяването на търговските пространства, в които
Приста Oйл изнася продукти
е знак,
с марката
че компанията със сигурност
няма да има проблемите на
онези производители, които
разчитат на ограничен брой
пазари и често са зависими от
тях.
Впечатление прави и фактът, че едни от най-добрите
търговци на масла и охлаждащи течности на българския
пазар остават фирмите, дългогодишни дистрибутори на
Приста Oйл. Търговските отношения, развити във времето, отдавна вече превърнали
се в партньорски, позволяват

те да се надграждат и продуда
ктите с марката
присъстват като асортимент
при все повече клиенти на
тези, доказали се със своята толерантност, регионални
представители.
За това, че Приста Oйл
все по-уверено върви напред
и излиза от икономическата
криза, говорят и финансовите
резултати на Групата. Предвид
стагнацията на пазара, оптимизирането на продажбите
в страната и региона, Приста
Ойл Груп бележи значителен
ръст в приходите. „С други
думи, започналото още през
2012 година оптимизиране и
преструктуриране в дейността на компанията, дава вече
своите резултати, изразяващи се в по доброто управление на работния капитал, повишаване на рентабилността
и ефективността”.
Като че ли все по-отчетливо звучат думите, изречени
преди 10-на години от един
от ръководителите на дружеството, че Приста Ойл е “обречена” на успех. Успех на
компания, която води добра
търговска, финансова и социално отговорна политика.

Ефективната финансова политика
на Приста Ойл Холдинг доведе до
ръст от 12 на сто в консолидираната
нетна печалба за 2014 г.
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Ефективната финансова политика на Приста
Ойл Холдинг доведе до ръст от 12 на сто в
консолидираната нетна печалба за 2014 г.
Започналото през 2012 г. оптимизиране и преструктуриране на
дейността на компанията вече дава положителни резултати

Николай Костадинов – Групов главен счетоводител на Приста Ойл Груп

Предварителните консоли-

дирани цифри на Приста Ойл Холдинг ЕАД за 2014 година доказват
правилната стратегия в развитето
на компанията и нейните филиали.
През 2014 година Приста доказа, че
въпреки липсата на големи експортни сделки и участия в международни търгове за доставка на смазочни
масла, възстановяването на т.нар.
органичен бизнес на компанията е
факт. При реализирани с около 20%
по малко като обем продажби е
достигната почти същата брутна печалба от дейността, както през 2013
година. Ако прибавим и резултатите
на Богдани Петрол (Унгария), дру-
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жество, което в резултат на вътрешногрупова транзакция стана част от
Холдинга, то този показател дори
бележи ръст с около 11% спрямо
предходната година. С други думи,
започналото още през 2012 година
оптимизиране и преструктуриране в
дейността на компанията дава вече
своите резултати изразяващи се в
по доброто управление на работия
капитал, повишаване на рентабилността и ефективността.
Традиционно силно представяне на дружествата от масления бизнес имат компанията майка
Приста Ойл Холдинг ЕАД, Приста

Ойл Румъния, УЗ Приста, Премиум
Лубрикантс, Богдани Петрол и Верила Лубрикантс. Положителна тендеция отбелязва Приста Ойл Сърбия, и
дори и въпреки тежката политичическа и икономическа обстановка
– Приста Ойл Киев. Продължава и
работата по един от основните приоритети за 2015 година, а именно
изграждането на централноевропейски клъстър, включващ Приста
Ойл Чехия, Приста Ойл Унгария и
Приста Ойл Словакия, чиято цел е
увеличаване на пазарния дял в региона на продажбите на смазочни
масла с марката Texaco, както и на.
лагането на бранда

Консолидиран отчет за доходите на Приста Ойл Холдинг ЕАД - 2014 г.

Безспорно съществен дял
в консолидираните резултати на
Приста Ойл Холдинг ЕАД имат и дружествата от акумулаторния бизнес
или т.нар. дружества от групата на
Монбат. Предварителните данни
сочат стабилни и последователни
финансови показатели в последните отчетни години. Неодитираните
консолидирани цифри на Монбат
групата за 2014 година показват оперативна печалба в размер на EUR 16
mln.
Не на последно място трябва да отбележим и ефективната финансова политика на компанията,
която чрез намаляване на финансовите разходи с около EUR 2mln (в
частност овладяване на загубите от
валутни преоценки и намаляване
на разходите за лихви) води до 12%
ръст в консолидирана нетна печалба
на Холдинга в сравнение с тази през
2013 година.
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Мултинационалната компания
Приста Ойл Холдинг ЕАД
вече продава продукти с марката
в 42 държави в Източна Европа, Централна Азия,
Африка и Близкия изток
Г-н Цветомир Анастасов,
Изпълнителен директор
на Приста Ойл Холдинг ЕАД,
ръководи направленията доставка
на суровини, производство,
маркетинг и продажби.
Завършил ВТУ “Ангел Кънчев“ Русе,
в Приста ойл е от 1997 и е заемал
следните длъжности - Началник
отдел пласмент, Търговски
директор.
Семеен, баща на 3 деца
/Павел, Йоана, Тони/.
Не спира да бъде подвластен
на музиката, която очевидно
го зарежда и в бизнес
ангажиментите.
Г-н Анастасов, какви са основните посоки за Приста Ойл Холдинг
през 2015 година?
Стратегически сме се насочили към
Източна Европа, Африка, Централна
Азия и Близкия изток. Западна Европа не ни е приоритет в момента,
тъй като чисто логистично е трудно
да бъдем конкурентни на местните
производители, а и пазарът там до
голяма степен е свързан с договорни отношения за първо вграждане
и за следпродажбено обслужване,
сключени между големите маслени
компании с производителите на автомобили.
В Централна Европа създадохме
клъстър, в който влизат Чехия, Унгария и Словакия. В тези държави
дистрибутираме както продуктите
Havoline®, Ursa® и Texaco®, така и нашата собствена марка
. Сре-
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щаме известни трудности, но се движим стриктно по нашия бизнес план
за развитие в този регион и очакваме в рамките до 3 години да продаваме около 5000 тона годишно.
Говорейки за останалата част на Европа, продаваме също в Италия и
Малта. Традиционно продължава
развитието на бизнеса в Гърция,
но вече с променена и значително
по-ефективна стратегия.
Какво означава това към днешна
дата?
Спрямо днешните продажбите означава те да се увеличат няколко пъти.
И докато сме още на тема Европа,
придобиването на Шеврон Чехия и
Шеврон Румъния през 2013 г. вече
дава ли очакваните резултати?
Можем да кажем, че инвестицията

в Шеврон Румъния е едно добро капиталовложение, докато за Шеврон
Чехия още в самото начало нямахме
нереално големи очаквания. Всъщност Шеврон Чехия беше част от
сделката за Шеврон Румъния. За да
не бъда неправилно разбран, държа да поясня: заложеният бизнес
план за продажби на Шеврон Чехия
се изпълни както за миналата 2014
година, така за първото тримесечие
на тази година. Това говори за един
доста добър мениджмънт и визия за
развитието на нашите марки.
Нека отправим един поглед и към
северните европейски държави,
където Приста Ойл вече продава
корабни масла.
Компанията ни получи права от Gulf
Oil Marine за продажба на корабни
масла в прибалтийските държави-
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Финландия, Литва, Латвия и Естония. На тези пазари освен корабни
масла с марката GulfSea® предлагаме и масла с бранда
. Компанията ни има складове в Литва,
Латвия, Естония и Финландия. Само
за няколко месеца от започване на
дейността на тези пазари разходите вече се покриват от приходите от
продажби, като през настоящата година обемите ще нараснат до 1000
тона корабни масла в този регион.
А как развива Приста Ойл пазарите на африканските държави?
Определено пазарите в Африка са
доста интересни и поради факта, че
това са едни развиващи се пазари.
Определени големи маслени компании имат силно влияние в някои
от държавите, но като цяло тези пазари са една „неразорана целина”,
т.к. все още няма трайно изградени
взаимоотношения между производителите на смазочни продукти и
местния бизнес. Факт e, че продаваме в държави като Алжир, Мароко,

Либия, Екваториална Гвинея, Кения.
В много напреднала фаза са преговорите с партньорите ни в Нигерия,
Ангола, Гана, Етиопия. Очакваме резултати от голям търг в Либия. Също
така, в момента върви преквалификация за нови големи търгове в Алжир, където сме досега традиционен доставчик. Имаме планове да
строим заводи в Алжир и в Ангола.
Всичко това ни дава самочувствие и
сигурност, че можем да стъпим изключително сериозно на този континент.
Какво дава основания за този оптимизъм?
Нашите продукти са с европейски
произход, което се приема в Африка като гарантирано качество. Освен
това, България се ползва с много
добро име в държавите от този континент от годините, когато наши специалисти работиха там.
Постоянното високо качество на
нашата продукция, модерният технологичен център, непрекъснатият

контакт с нашите клиенти по отношение на всякакви технически
въпроси са в основата на доверието им към нас и дългосрочните ни
партньорства.
Използвате позабравения добър
имидж на България на пазари, където страната ни присъстваше
както с работна ръка, така и с
продукти?
Така е, а и не на последно място е
подходът ни към тези пазари, който е по-различен от този на повечето други компании. Ние не просто
предлагаме един качествен продукт
на конкурентна цена, ние предлагаме по-мащабна услуга. В нея влизат
по-гъвкави продажби и доставки,
tailor-made решения, техническа
поддръжка. Говорим за пазари, където липсват достатъчно добре подготвени собствени квалифицирани
кадри. Наши инженери на място дават цялостни решения по процесите
на смазване в различните области
на индустрията.
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Кои са по-големите завоевания на
Приста Ойл на африканския пазар
през 2014 г.?
Компанията стъпи за първи път през
миналата година в Кения, Мароко и
Еваториална Гвинея.
Да се прехвърлим на друг голям
континент – Азия. Кои са предизвикателствата там?
Бизнесът в Азия е свързан с нашия
джойнт венчър в Узбекистан, който работи изключително успешно
в рамките на последните няколко
години. Компанията там е и най-успешна инвестиция на Групата извън
България и благополучно преодолява трудностите на пазарите в този
регион.
Същевременно възможностите за
развитие на азиатските пазари имат
голям потенциал. През миналата
година стартирахме много успешен
дистрибуторски договор с най-големият вносител и търговец на леки и
товарни автомобили в Грузия. В момента се работи по много сериозен
проект в Казахстан, който вероятно
още през 2016 година ще се превърне в една изключително успешна
задгранична операция.
През 2014 година стартирахме доставки за държави от Близкия изток
като Катар и Ирак. В Ирак подписахме договор за дистрибуция с една
от най-мощните им компании, вно8
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сител на автомобили. През 2015 година очакваме удвояване, дори утрояване на бизнеса ни в Ливан, след
въведена промяна на търговската ни
структура.
Българският пазар- до скоро хе,
гемонията на маслата
заедно с дистрибутираните от
компанията други марки, със сигурност представляваше значителен обем от общите продажби
в страната. Какво е положението
сега, след кризата?
Икономическата криза се отрази
негативно върху целия български
бизнес. В следствие на това, конкурентните компании на този сравнително малък пазар предприеха една
по-агресивна политика за налагане
и присъствие. Измеренията на кризата се проявиха и в свиване на обемите и изпадане в несъстоятелност
на много компании. Но като че ли
като най-сериозен проблем на редица фирми се очерта заплащането
на закупените смазочни продукти.
Има ситуации, при които Приста Ойл
предпочита да се откаже от клиент,
който не е в състояние да плаща в
разумни срокове. Предпочитаме да
несключваме рискови сделки, при
които плащането се проточва съмнително дълго във времето.
От друга страна икономическата
криза катализира експанзията ни

на външните пазари. Българският пазар е изключително важен за
нас и ние ще продължим да бъдем
най-добрият партньор за настоящите и бъдещите ни клиенти, но не е
достатъчен. Хоризонтът ни се простира много по-далеч.
Преодоляването на кризата за
Приста ойл означава ли ръст на
продажбите на българския пазар?
Компанията бележи постоянен ръст
през последните 3 години. Добрите
резултати са факт благодарение на
целенасочена методична работа за
възстановяване и развитие на дистрибуторската мрежа и директните
клиенти. Стремим се да бъдем изключително точни по отношение
на нашите договорни задължения,
включващи срокове на доставка,
качество на изпълнение и следпродажбено обслужване. Най-показателна за нас е удовлетвореността на
нашите клиенти.
Същевременно реагираме адекватно и на пазарните промени. Определянето на конкурентни цени е
изключително важно, както за компанията, така и търговците и дистрибуторите, с които сътрудничим,
за да могат и те да реализират продажби и печалба. Приста гледа на
тях като на свои партньори и затова
непрекъснато се стреми да създава
възможно най-добри условия за ус-
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пешен съвместен бизнес.
Къде Приста Ойл е по-силна – на
пазара на автомобилните масла
или на индустриалните продукти?
Като цяло, във вече повече от 20-годишната си история, продажбите на
Приста Ойл винаги сасе движили
сравнително равномерно и балансиранои в двете посоки. Компанията нипредлага един достъпен бранд,
представляващ висококачествени
продукти с много официални одобрения от различни производители
на различни типове двигатели, асъщо така предлага оптимална конкурентна цена. Тя в никакъв случай не
е най-ниската, тъй като не използваме евтини и некачествени суровини.
Продаваме на цени, съобразени с
възможностите и спецификата на
съответния пазар.
Вярно ли е, че Приста Ойл намали
гамата произвеждани продукти
през последните години, броят на
които беше минал 150?
В период на криза е нормално да се
прави много внимателен анализ на
продуктовата листа, на продажбите, какво носи всеки един продукт.
Нормално е в такава ситуация онези
продукти, които не са особено рентабилни, да отпаднат от производството, макар и временно.

Търговската мрежа на Приста е уникална, защото фирмите, които започнаха да работят с компанията ни,
се развиваха паралелно с нас. Дистрибуторите и Приста имат до голяма
степен обща история, защото през
годините заедно вървяха в една посока. Тяхната лоялност и коректност,
тяхното отношение към регионалните пазари и особено към техните
клиенти ги превръща в основен фактор в областта на смазването и ги
прави предпочитан партньор. Когато работим успешно заедно, винаги
имаме добри резултати.
Стремим се да бъдем гъвкави по
отношение на срокове на доставка,
опаковка, тип продукт - често предлагаме производство на конкретен
продукт за конкретен клиент с конкретни качества.
Да обобщим в края на този разговор - колко станаха държавите, в които Приста Ойл Холдинг дистрибутира продуктите

, Ursa®, Havolione®, Texaco®,
GulfSea®, Egron®?
Вече са 42, но задължително искам
да отбележим екзотичните дестинации като Тайван и Нова Зеландия. Те
ни дават самочувствието и силата,
че можем да излезем извън обсега
на стратегическите си бъдещи партньори в Централна Азия, Африка,
Близкия изток и Източна Европа и
да продаваме дори на силно конкурентни пазари като китайски, индийски и др. На изброените пазари
се предлагат основно продукти с
марката
. Продаваме основно:
- моторни масла - синтетика и полусинтетика
- индустриални масла - продукти за
минната индустрия, енергетика, машиностроене, химически комбинати
и др.
- корабни масла
- литиеви, калциеви и други греси
- специални течности, вкл. антифризи Longlife.

Необходимо е тук да кажем няколко думи за дистрибуторите, които успяха да донесат на Приста
Ойл за сравнително кратко време бърз успех и в продажбите, и в
разпознаваемостта на марката.
Актуална ли е тази оценка към
днешнан дата?
Факт е, че Приста Ойл разполага
с най-стабилната дистрибуторска
мрежа. Тя е национален прецедент
не само при продажбите на смазочни масла.

сп. Приста бр. 1`15
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среща

ЧЕХИЯ – МЯСТО ЗА СРЕЩА
НА ЕКИПИТЕ НА PRISTA И CHEVRON
Автор: Николета Винтурис
(Технически ръководител, Premium Lubricants, Румъния)

Николета Винтурис
при посещение на клиент

Прага,

градът разположен в
самото сърце на Европа, е не само
градът с прочута история, красива архитектура, богата култура, но
и завладяващ метрополис, където
миналото и настоящето се срещат,
а за мен е дори повече от това.Тук
прекарах една чудесна седмица,работейки рамо до рамо с търговските
екипи на Prista и Chevron Lubricants!
Когато Тивадар Рунтаг (Групов
директор маркетинг и продажби)
ми предложи да отида и да споделя
опита си с чешките ни колеги бях изключително развълнувана. Мислех,
че това е едно истинско предизвикателство, голяма отговорност, но и
много хубава възможност.
Посещението ми се състоя
между 9-ти -13-ти на март и включаше едновременно обучение и посещения на клиентите. Прекарах два

10
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дни в офиса с Павел Херинг (Главен
мениджър Чехия и Словакия; Мениджър продажби автомобилни смазочни продукти за Чехия, Словакия,
Унгария) ЯнБашта (Мениджър ключови клиенти) и Томас Кренджелок
(Мениджър индустустриални продукти) и работихме заедно по следните теми:
• Комбинирани ползи от продукти на Chevronи нашата техническа експертиза с Jenbacher, Deutz,
газови двигатели WAUKESHA и специални газови компресори като
американските OEM Камерън и Ариел;
• Пазарното търсене на смазочните материали за строителни машини Volvo, с фокус върху оборудване „втора ръка“ и извънгаранционно
оборудване, където ние можем да
представим продукти Texaco с мно-

го добри резултати (RANDO HD LVZ,
греси и портфолиото на Ursa);
• Продукти за разрешаване на
технически проблеми: Texclad (за
заводи за стомана) и Meropa BM (с
приложения в циментовите заводи);
• Предимствата на пълната
продуктова гама Texaco в сравнение
с тези на конкурентите;
• Отворена дискусия за това,
как да се идентифицират най-добрите перспективи, как да разбираме проблемите и нуждите
на клиентите, как да предложим
най-доброто портфолио от продукти
и услуги, за да осигурим решения на
нашите партньори.
Проведохме и една много интересна дискусия за техническите
консултативни продажби – те са начинът, по който помагаме на нашите
клиенти да намалят общите си раз-

Visit to Prague

ходи, като им представяме най-добрите за тях технически решения.
Докато бяхме на посещение
в завода на Shape Corporation, двамата с Ян трябваше да предложим
решение на проблем в процеса на
студеното валцуване: прегряване и
увеличено износване на лагерите.
Ние препоръчахме да тестваме продукта на Texaco от най-високия клас
– литиево-комплексната грес Hytex
EP 2 LF.
В същия ден имахме още две
интересни срещи с дистрибуторите на DBOи Legato. Представихме
продуктите за газови двигатели и
обсъдихме смазочните материали,
предназначени за шприц машини с
фокус върху нашата гамахидравлични безпепелнипродукти.
Заедно с г-н Томас Кренджелок, Мениджър продажби индустриални клиенти - Чехия, посетихме
завода за газови двигатели TEDOM,
турбинния завод на Siemens близо до Брно и завода за цимент
Ceskomoravsky Cement-Heidelberg.
Представихме и обсъдихме нашите услуги и продукти и получихме
информация за бъдещи проекти в
региона. В завода Ceskomoravsky
Cement ние препоръчахме използването на Texaco Meropa BM 680 за
смазване на лагеритена циментовата пещ - основна критична точка
за централата. Siemens пък ще ни
поканят да участваме в търг за два
нови проекта - един в Чехия и един в
Унгария. Това са са само една малка
част от многото възможности за развитие на бизнеса.
В края на натоварената работна седмица направихме снимки и
усмихнатите ни лица казват повече

от думи за това, как ние се отнасяме към своите клиенти и колко сме
уверени в професионализма на експертите от екипа ни. Томас се снима
с един от най-добрите си клиенти в
близост до двигателя Jenbacher, както и направих и аз.
В края на деня, изпълнен с разговори за смазочни материали, голямо удоволствие е да се разходиш
по стария градски площад в близост
до известната часовникова кула, по
моста Charles, до художествена галерия на открито, където хората могат
да се насладят на чаша или две от
известната чешка бира.
В края на съвместната ни седмица изготвихме подробен план
за действие и се договорихме за-

последващи стъпки, които ще подпренесат до ръста на продажбите в
индустриалния сегмент.
Тази седмица беше първият
ми опит в споделянето на знания и
информация с екипа на Prista. Радвам се, че успях да допринеса за
развитието на бизнеса на колегите
от Prista Чехия - аз също се поучих
от техния опит. Успяхме да идентифицираме нови перспективи, възможности за кръстосани продажби
и начини за повишаване интереса
на потенциалните купувачи.
За мен това е един добър старт
за нов начин за съвместна работа
на международният екип на Приста
Ойл Холдинг.
Ahoj!
Николета

Томас Кренджелок и негов клиент

сп. Приста бр. 1`15
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мениджъри

Бъдещи мениджъри и е-търговци от ПГ по
икономика управляваха Приста Ойл за един ден
Гимназистите останаха впечатлени от мащабите на
търговската дейност на компанията и синхрона
в работата на екипа професионалисти

За поредна година Заводът
за смазочни масла в Русе на Приста Ойл Холдинг ЕАД бе домакин на
инициативата „Мениджър за един
ден“. Ученици от 10-и и 11-и класове на ПГ по икономика и управление
имаха възможността да се запознаят
в реални условия с производството,
контрола на готовата продукция,
както и дейностите на различните
отдели до нейната реализация.
Преслава Цекова, Цветалина
Иванова, Велислава Казакова, Ивона Друмева, Елица Благоева и Ивелин Гавраилов останаха впечатлени
от дейността на компанията, презентирана от Ирина Ропай, Групов
маркетинг координатор. Първоначално пред бъдещите мениджъри
и е-търговци бе представена дейността на Холдинга. Интерес и нови
впечатления остави у гимназистите
производствената екскурзия, като
чрез нея и представянето от инж.
12
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Борислав Миладинов, ръководител
производствено-технологичен отдел
и инж. Албена Иванова-Василева,
ръководител отдел НПиС успяха да
видят в реални условия как се получават моторните и индустриалните
масла, както и смазочно охлаждащите течности с марката
.
Бъдещите специалисти видяха и как
се осъществява контрола върху произведената вече продукция, а също
така и последващ контрол в работни
условия, представени от ръководителя на модерната лаборатория –
инж. Павлинка Димова.
Търговските експерти от отдел
„Експорт“ г-н Стефан Стефанов и г-н
Иван Генов посветиха учениците в
пазарното присъствие на компанията в Европа и страни от Азия и Африка.
Мениджърът отдел „Човешки
ресурси” г-жа Антоанета Кабакова
разнообрази слушането и гледането

с управленската игра „Стокхолм“. В
края на визитата бе проведена бизнес симулация на взаимовръзките
между клиенти, доставчици и търговци.
Оказа се, че за бъдещите специалисти от ПГ по икономика и управление този ден наистина е доста
ползотворен. Единствено Велислава
се оказа, че е влизала в производство. Всеки един от тях е останал с
дълбокото убеждение, че Приста
Ойл не е просто един завод, а един
перфектно работещ екип, който осъществява процеса от производство
до реализацията на продукцията на
много и разширяващи се пазари.
От името на ръководството на
компанията г-жа Антоанета Кабакова благодари за проявения интерес
и откровено изрази удовлетворението си, че за кратко време възпитаниците на ПГ по икономика са
показали малко срещани напоследък знания и умения, както и че присъствието им е своеобразен заряд
на екипа експерти, които виждат в
тяхно лице добри и можещи последователи.

одобрения

Хидравличните масла
MHM (VG 32, 46,68) с официално
одобрение от Denison
Parker или по-популярни, като
Denison е една от водещите компании, които произвеждат пластинчати
и бутални хидравлични помпи. Това
е една първите компании, които въвеждат специални изисквания към
качествата на маслата чрез провеждане на изпитване на бутална помпа
тип Denison P-46 и пластинчата помпа
Denison T6C.
Преминалите успешно изпитвания и полученото одобрение е поредното доказателство за качеството на
произвежданите от Приста Ойл индустриални масла.

сп. Приста бр. 1`15
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партньори

КИОГ - Благоевград

лоялност и коректност с клиентите издигат
фирмата като един от най-добрите дистрибутори
на Приста Ойл в България

Г-н Кирил Златков

Всеки, който е имал възможността или просто му се е налагало да работи с КИОГ - Благоевград,
е получавал удовлетворението за
получава качествена и своевременна услуга. Това се дължи на добрата
екипност и отличен синхрон в работата на Г-н Кирил Златков и г-жа
Гергана Стамболийска, които представляват фирмата и взаимно се допълват в изпълнение на ръководните функции.
Без Златков да го изразява
словесно, за КИОГ връзката с Приста
Ойл отдавна е прехвърлила границите на чистия бизнес и се е превърнала във времето в една емоция.
Това са години, особено в началото,
когато повечето фирми, които са
били лоялни към утвърждаващия се

14
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Г-жа Гергана Стамболийска
на българския пазар млад производител на масла и смазочни продукти, са завоювали и добри пазарни
позиции, подплатени с още по-добри финансови резултати.

за взаимоотношения между хора,
които по една или друга причина се
срещат често в ежедневието, а контактите излизат извън рамките на
чисто професионалните отношения.

КИОГ е фирма, която успява да реагира адекватно на икономическата обстановка в страната и да следва пазарна политика,
подчинена на директния контакт с
клиентите. Връзката с тях е едно от
предимствата, които дават и предпочитание, и възможност за обратна
връзка за доставки и срокове за изпълнение. Колкото и да не се говори
открито, все един клиент харесва да
се почувства специален, обгрижен,
да получи своевременно както заявените смазочни материали, така
и малко внимание. Става въпрос

За да се получи този синхрон, значителен ресурс се отделя за
създаване и поддържане на добре
обучен и квалифициран персонал.
Регионът, в който КИОГ
развива своята търговска дейност с
продуктите, произвеждани и дистрибутирани от Приста Ойл, е специфичен. В този край няма добре развито селско стопанство, а секторите,
които потребяват масла и смазочни
продукти са основно транспорт и
строителство.

партньори

От 2009 година се отчита
промяна на пазарната структура в
региона. Силно влияние върху продажбите намира изграждането на
нови жилища и хотели, както и цялостната структура на град Банско.
През 2010 - 2011 година има бум на
новосъздадени строителни фирми,
по-голямата част от които са клиенти
на КИОГ.
Кризата в страната и структурните промени в Приста не стъписват мениджърите на КИОГ. През
това време започва обновяване на
автопарка на фирмата.
Първоначално се извършват транспортни услуги с два камиона, като техният брой вече е достигнал 21. Намеренията ни са да
закупим още 5, разказва г-н Златков.
Основно
транспортната
дейност е насочена до Европа и в
Европа, като се разчита на собствен
спедиторски отдел. Всичките товарни автомобили - DAF, MAN и Reno,
ползват единствено и само масла
и Texaco®.
2013 година е времето,
което за КИОГ бележи излизане от
икономическата криза. Годишните
резултати показват ръст от над 10
процента в продажбата на масла.
При продажбите на акумулатори,
производство на Монбат, за периода януари 2014 - 2015 г. ръстът е
двоен.

сп. Приста бр. 1`15
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КИОГ ЕООД
История в години

Пазарът на моторни масла следва развитието на двигателостроенето, въпреки че автопаркът
както на леки, така и на товарни автомобили у нас не е напълно осъвременен. Въпреки това се чувства
увеличено търсене на полусинтетични.
За КИОГ партньорството с Приста Ойл е един постоянен
процес, който във времето се утвърждава с лоялност и коректни
взаимоотношения. Независимо от
трудностите, които е имало в определени моменти, проявеното
разбиране е бивало възнаградено,
споделя Гергана Стамболийска от
позицията на Мениджър продажби в благоевградската фирма. За
собственика и управител на КИОГ
Кирил Златков те са перфектни, запазили се и развиващи се във времето.
Колкото до очакванията за
2015 година- и двамата се въздържат от прогнози и смятат, че резултатите всъщност ще отчетат и развитието на икономиката в региона.
Въпреки това най- вероятно ще се
запази постигнатият ръст от 2014 година.

16
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1993 г. – създаване на дружеството в гр. Благоевград, с основен предмет на дейност - търговия с моторни и индустриални масла.
1995 г. – фирмата наема своя база в района на ДАП-Благоевград за продажба на масла.
1997 г. – фирмата става официален представител на Приста Ойл АД
за региона.
1999 г. – фирмата става официален представител на Монбат АД за
региона.
1999 г. – фирмата закупува собствена складова база в Благоевград, където по-късно се построява пункт за смяна на масла и гуми, предимно
за камиони. Старата база продължава да функционира.
2000 г. – Приста Ойл става официален вносител за България на маслата с ТЕХАСО®, а КИОГ ЕООД съоветно техен дистрибутор за югозападна България.
2004 г. – фирмата открива автоцентър с магазин и склад за продажба
и монтаж - демонтаж на леки и тежки гуми в гр. Гоце Делчев.
2005 г. – фирмата стартира директен внос на гумите от групата на
Good year-Debica, Sava, Fulda, Dunlop and Good year.
2008 г. – създава се ,,Специализиран автосервиз Мастерверк“, която
от 2010 г. е официален представител на автомобилите с марка Форд
за югозопадна България.

Регион на дейност на фирмата

Югозападна България – Благоевград, Дупница, Кюстендил, Самоков,
Сандански, Петрич, Разлог, Банско, Якоруда, Гоце Делчев и прилежащите им региони.

Обекти на фирмата

Складова база за масла, акумулатори и гуми, с пункт за смяна на масла
в гр. Благоевград;
Магазин и пункт за смяна на масла в гр. Благоевград;
Магазин за масла, акумулатори и др. в гр. Благоевград;
Автоцентър с магазин и склад за масла, акумулатори и гуми в град
Гоце Делчев;
Магазин за масла и акумулатори в гр. Якоруда.

анализи

Откриване на причините
за ниското налягане на маслото

?

Един от най- често задаваните въпроси в автосервизите е:

Защо налягането на маслото в
двигателя ми е ниско?

Обикновено получавания отговор е,
че причината е в маслото. Дали обаче това наистина е вярно.
С настоящата статия ще дадем
по-подробен отговор на този въпрос.
Първият сигнал за проблем може да
е предупредително мигащата лампичка за налягането на маслото или
изписване на съобщение за ниското налягане на маслото на прибора
за измерването му на таблото. Ако
съобщението остане незабелязано
или бъде игнорирано, следващата
улика, че нещо не е наред може да
е хлопане на клапаните, тъй като хидравличните повдигачи са останали
абсолютно без масло и поглъщат
въздух. Ако шофьорът продължи да
кара, независимо от тези очевидни
предупреждения и звукови протести изпод капака, следващият звук,
който ще се чуе може да е шум от
почукване или потракване от биелните лагери, който евентуално ще
бъде последван от мъртва тишина,
тъй като двигателят ще се блокира и
автомобилът ще спре.
Всички двигатели с времето ще загубят някаква част от налягането
на маслото, тъй като нормалното
износване увеличава хлабините по
лагерите на двигателите. Но необичайно ниското налягане на маслото
в двигателя, независимо от неговия
пробег, често е индикация, че нещо
сериозно не е наред и трябва да му
се обърне подобаващо внимание.
Така че, винаги когато се установи
ниско налягане в автомобил или вие
сте забелязали някакви симптоми,
които могат да се дължат на ниско
налягане (мигаща лампичка, показание на уреда, шум от клапаните или

от лагерите) не се бавете, а започнете да търсите причината.

Причини за ниското налягане на
маслото

При двигателите с голям пробег, ниското налягане на маслото най-често
се дължи на комбинацията от износени основни и биелни лагери, и
коляновите (мотовилковите) шийки.
Самата маслена помпа не създава
налягане. Тя създава потока, а съпротивлението на този поток създава налягането. Съпротивлението се
създава от отворите в блока на двигателя, през които протича маслото
и големината на хлабините в лагерите и шийките на коляновия вал. С
износването на лагерите се увеличават и хлабините, което позволява
увеличаване на потока масло, което
пък намалява налягането.
Добре, вие може би знаете това. Но,
това което може би не осъзнавате е,
че не е необходимо получаването
на някакви големи хлабини, за да се
получи забележим спад в налягането на маслото, както и шум. Това се
отнася както до чисто нови двигатели,така и за такива с голям пробег.
По-голямата хлабина в лагерите
(над 0.001 инч (1инч=2.54см) за инч
от диаметъра на шийката на коляновия вал) може да причини до 20%
или по-голямо спадане в налягането на маслото, което от своя страна
може да има неблагоприятен ефект

върху смазването в останалите части
на двигателя (например разпределителния вал и горния газо-разпределителен механизъм, особено в
двигателите с горен разпределителен вал). Дали прекаленото износване се дължи на нормално износване или на загубата на толеранси,
няма разлика, тъй като крайният резултат е точно един и същ. По-големите хлабини в лагерите ще увеличат шума в двигателя и почукването,
което с времето може да доведе до
умора в лагерите и авария.
Препоръчваните хлабини в лагерите
варират в голяма степен в зависимост от приложението на двигателя, но по-голямата част от двигателостроителите днес се стремят към
0.001 до 0.002 инча хлабина в основните и биелните лагери. В някои
нови двигатели от фабриката може
да има хлабини и до 0.004 инча.
Прекомерните хлабини навсякъде
в двигателя също могат да намалят
налягането на маслото. Това включва износване по отворите на повдигачите, прекомерното износване
между шийките на разпределителния вал и лагерите или прекомерна
осова хлабина в гърбиците. Разбира
се всички пукнатини по маслените
магистрали (канали), течащи пробки по каналите или изтичане между
маслената помпа и блока също ще
намалят налягането на маслото.
/следва продължение/

сп. Приста бр. 1`15
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концепция

Приста Ойл представи нова
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
НА МАСЛА
Издръжливост, устояваща на
разстоянията и отвъд тях.
Какво е издръжливост?
Издръжливостта е способността да се противодейства на износване, налягане и повреди.
Смазочните продукти на Приста Ойл са
разработени със сигурни и надеждни формулации, които им придават устойчивост,
позволяваща защита от аварии, гладка синхронизирана работа на всички механизми
и по-дълъг живот за двигателя.
Благодарение на тази издръжливост и надеждност, по-дългата експлоатация на
автомобила става реалност. По-добрата
защита Ви гарантира по-малко ремонти и
възможност винаги да се движите по график, а това има значение за Вашите приходи.
Ето защо създадохме маслата
,
които се грижат не само за двигателите. Те
защитават Вашата репутация като Ви осигуряват спокойствие, сигурност и реални
спестявания в дългосрочен план. Издръжливост, която движи Вашите интереси.

Нови PDS-и за 6-те продукта
PRISTA® UHPD 10W-40
PRISTA® SUPER SHPD 15W-40
PRISTA® SHPD VDS-3 15W-40
PRISTA® ULTRA TD 10W-40
PRISTA® SHPD VDS-3 10W-40
PRISTA® LEADER TD 15W-40
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издръжливост

За оценяване на качеството на
маслата са избрани следните 7 основни показатели:
1. Полиране на цилиндровите втулки
2. Износване
3. Отложения по буталата
4. Сгъстяване на маслото в следствие на окисление
5. Корозия
6. Сгъстяване на маслото от натрупване
7. Съвместимост със средства за третиране на отработените газове (катализатори)

Издръжливост във всеки
детайл.
Със своите изключителни детергентни свойства и балансирани формулации, маслата
предотвратяват натрупването на отложения,
като осигуряват по-добра издръжливост и по-дълъг живот за буталата. Те помагат за постигане на максимална ефективност на двигателя на
всеки автомобил.
Маслото, което избирате, има стойност по-голяма от своята цена.
Правилното масло осигурява:
- Намалено време за престой
- Възможност винаги да се движите
по график
- Спокойствие и сигурност
- Грижа за Вашата репутация

Спестявания, които се дължат на:
- Икономия на гориво, тъй като двигателят работи в оптимален режим
- Икономия на време, поради ефективна експлоатация на целия автомобилен парк
- По-малко разходи за отстраняване
на повреди
Бизнес раcтеж благодарение на:
- Вашата добра репутация, защото с
маслата
сте винаги навреме
При пътуване на дълги разстояния, маслата на Приста Ойл защитават Вашите автомобили на
пътя, независимо от крайната Ви
цел.

Издръжливост, която движи
Вашите интереси.
Повече информация за това как
уникалните формулации на
могат да оптимизират работата на
Вашия автомобилен парк можете да
намерите на www.prista-oil.com
Маслата Приста предпазват двигателите на автомобилите Ви и гарантират Вашата добра репутация.
Издръжливоста и надеждноста им
създава стойност, която в пъти ще
надмине очакванията Ви.
За информация относно продуктите
на Приста Ойл се свържете с Вашия
търговски партньор за региона.

Уникалните формулации на
Приста Ойл повишават
ефективността
и рентабилността чрез:
сп. Приста бр. 1`15
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партньори

ТРАКТОР ЕКСПОРТ и ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ
заедно на международно селскостопанско
изложение БАТА АГРО 2015

За първи път през 2015 г. емблематичното за страната ни специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО ще се проведе два
пъти. Пролетното издание превлече
агробизнеса от 4 до 7 март на открити и закрити изложбени площи. Заявени бяха над 20 000 кв. м. площ.
Изложението представи най-новото
от света на агроиндустрията, като
водещи модели земеделски машини, показани през миналата година
на световни изложения, имаха премиера в България.
Трактор Експорт, в лицето си на
партньор на Приста Ойл Холдинг, ак20
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тивно презентира и промотира агро
серията продукти
, като амбицията е в бъдеще да разшири продажбите с цялата продуктова листа
на Приста Ойл и гамата продукти
Texaco® и Chevron® за обсужване не
само на закупените от Трактор Експорт машини, но и за сервизиране
на всяка единица техника, с която
разполагат клиентите на компанията.
„В момента Трактор Експорт
работи по изграждане на система
за задоволяване на клиентските
нужди, касаещи не само селскостопанска техника и услуги, но и всички

необходими консумативи - масла,
греси, гуми, резервни части и други.
Особен акцент компанията поставя
върху реализацията на мобилните станции за AdBlue на полската
фирма SWIMER на българския пазар, явявайки се неин ексклузивен
представител за България, Румъния
и Молдова. Целта на Трактор Експорт ООД е да разшири търговската
си мрежа в страната и да предлага
оптимални решения на своите клиенти“ споделя Лилия Межри, Мениджър импорт на Трактор Експорт
ООД. „Съвместното представяне
на фирмите Трактор Експорт ООД и

изложение

Приста Ойл Холдинг ЕАД се възприе
от клиентите като един много добър
съвместен проект. По време на самия панаир беше проявен интерес
към предлаганите продукти и бяха
получени първите клиентски запитвания“ допълва тя.
Изложителите покриха пълната гама от продукти и услуги за селското стопанство. Отбеляза се засилен интерес от чуждестранни фирми
- изложители, както и организирани
посещения на фермери от съседни
държави. Тази първа за годината
инициатива даде възможност на
най-големите компании в бранша
да се срещнат със своите партньори

и да обсъдят предстоящите инвестиции в земеделските стопанства, в
така важния за агросектора пролетен период.
„Категоричното ни мнение е,
че съвместното ни участие на БАТА
АГРО има съществена роля в посока
подобряване на сътрудничеството
на двете компании. Ние подпомагане развитието на стопанствата чрез
производство на смазочни материали за агро техника, изпълняващи
важна роля за едно печелившо земеделие“ казва Анатоли Анастасов,
Мениджър продажби на Приста Ойл
Холдинг ЕАД.

сп. Приста бр. 1`15
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любопитно

10 често срещани грешки,

които пречат на продажбите
Автор: Гранд Кардон, Експерт международни продажби
16 февруари, 2015

Начинът, по който се комуникира
предложението да се купи продукта,
най-често е проблемът, заради
който не се купува. Повторната
покупка на стоката е друг случай, но
първоначалният отказ на хората да
купуват означава, че бизнесът има
проблем.
Къде може да се греши? На този
въпрос посвещава материал американското списание Entrepreneur. Ето
какво посочват авторите.
• Ако клиентите не искат да купуват, най-вероятно не им продавате
решение на проблемите им. Не им
предлагате нещо, от което имат нужда. Не могат да ви свържат с някакъв свой казус. Правилото е общо и
дълговечно за маркетинга. Въпреки
това, много търговски мениджъри
търсят причината другаде. Ако сте
b2b фирма, вероятно правите презентации, които са твърде дълги
или пък цените ви са “съмнително”
ниски. По-добре комуникирайте
търговското си предложение като се
фокусирате върху качествата на продукта.
• Твърде много внимание отделяте
на презентациите. В един момент
загубвате реалните сигнали, с които
хората показват, че се отказват да
купят, вглеждайки се в детайлите
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на презентирането на офертата, сякаш ако презентацията се случи по
съвършения според вас начин, продажбата ще ви бъде в кърпа вързана.
• Търговецът не задава трудните
въпроси. Предпочита да декламира
речта си докрай, вместо да прекъсне
наизустеното и да запита човека отсреща “Май не вярвате на описанието, което ви разказвам, нали? Защо?
Какво мислите за цената ни? Ами за
сроковете, които предлагаме?”
• Убеждението, че цената ще реши
проблема на клиентите. Никой не
купува цена. Мнозина се заблуждават от честото изказване на клиентите “цената е единственият проблем да не купя”. Хората изглеждат
обсебени от цените. Въпреки всичко
това, всеки от тях би платил по-високата цена за нещо полезно и качествено.
• Представяне без намерение да
се продаде. Идеята е да бъде съобщено за продукт или услуга с ясното намерние той или тя да бъдат
внедрени в живота на хората или
компанията купувач в рамките на
определен времеви срок - седмица,
месец. Ако търговецът посочи това
свое намерение на глас, често той

ще получи уважение, защото казва
каква е целта му и е открит.
• Не се предлага продажба дълго
след като купувачът е видял и разбрал напълно достатъчно. Всяка
презентация може да се раздели на
етапи, в края на които да се запита
“Видяхте ли и разбрахте ли достатъчно по този въпрос?”.
• Принуждаване на човека да чака
до края на представянето на продукта, за да разбере цената. Мнозина
сред търговците го правят. В маркетинговите материали също е практика цената да се съобщава накрая.
Мотивацията е, че първо трябва да
се представя стойността, след това
колко струва предложеното. Но клиентът, без значение колко заинтересован е от качествата, започва да се
чуди колко стува продуктът, за който
му се разказва, малко след началото
на разказа. Ето защо той прекъсва
разказа с въпрос за цената или не
слуша в действителност каквото му
се казва, докато не я разбере. Някои
клиенти може да ви кажат след като
разберат цената “Това е твърде скъпо!”. Тогава може да им отговорите
“Разбира се, че ви се струва така,
не успяхте да чуете и видите какви
още качества предлагаме. Тогава ще
разберете защо цената е такава и е

екодизел

Audi създаде екодизел от
въглероден двуокис и вода

най-добрата на пазара!”.
• Пренебрегване на хората с влияние наоколо. Мнозина в търговията
правят грешката да отделят твърде
много внимание на решаващия човек за покупката, пренебрегвайки
тези около него, чието мнение му
влияе.
• Използване на безплатно изпробване в срок, за да се продаде. Смята
се, че тестовите периоди с безплатно ползване не работят като инструмент за продажби, защото клиентите разбират от тях естеството на
услугата без да плащат, насищат се,
изживяват елемента на първоначално удоволствие, изненада. Продуктът трябва да е много полезен, а услугата - даряваща с удоволствие или
самочувствие, за да проработи този
подход и клиентът да се завърне и
да реши вече да я плати.
• Не се създава усещане за
спешност. Много компании никога
не настояват да се направи сделката, за да не притискат. Но, ако вярват
в ядрото на бизнеса си, в това, което
предлагат, трябва да се научават да
настояват да се направи плащането
тук и сега, или в срок.
Източник: http://www.entrepreneur.com/

Германският автомобилен производител Audi съобщи, че е изобретил дизелово гориво без въглерод, изцяло от вода, въглероден двуокис и
възобновяеми енергийни източници. Екодизелът вече е бил използван за
новия модел Audi A8, собственост на федералния министър на образованието и науката на Германия Йохана Уанка, пише ScienceAlert.
Създаването на горивото е огромна стъпка към създаването на
устойчив транспорт, но фактът, че е подкрепен от автомобилен гигант,е
дори по-впечатляващ. Audi вече е създал пилотен завод за производство
в Дрезден, който ще бъде управляван от компанията за зелени технологии Sunfire. Очаква се там да се произвеждат около 160 л. синтетичен
дизел на ден.
Техният базов продукт, наричан от компанията „син нефт“, се създава чрез процес от 3 стъпки. Първата включва събиране на възобновяема
енергия от фотоволтаици, вятърни централи или ВЕЦ. След това енергията се използва за отделяне на кислород и чист водород в процес, наречен
обърната електролиза.
Полученият водород се смесва с въглероден окис (CO), който се създава от въглероден двуокис (CO2), събран от атмосферата. И двете реагират на високи температури и повишено налягане, което води до произвеждане на дълга верига от въглеводородни съединения, съставящи
„синия нефт“.
След като бъде рафиниран, екодизелът може да бъде смесен
със стандартно дизелово гориво, или да се използва самостоятелно за
по-устойчиво захранване на автомобила.

сп. Приста бр. 1`15
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на скорост

8-мартенско рали зарадва дамите
на техния празник

Всички 21 участнички в провелото се
дамско рали получиха много подаръци от организаторите с помоща на
спонсори, сред които и Приста Ойл
Холдинг, го направиха възможно.
Дами от различни възрасти и с различни превозни средства се забавляваха нестандартно по случай
празника на жената. Състезанието
за време бе разделено в три класа,
до 1400 куб. см, до 1600 куб. см и
над 1600 куб см. Всички уастнички
се състезаваха и за Купата на кмета с
успоредно каране по два автомобила в стил „Италианско преследване“.
Ето резултатите по класове:

Клас до 1400 куб. см

1-во място – Констанца Томова с
Фиат Сейченто
2-ро място – Мария Радионова с
Форд Фиеста
3-то място – Виктория Стоянова с
Опел Корса

Клас до 1600 куб. см

1-во място – Нора Нойкова с Грейт
Уол Волекс
2-ро място – Петя Цанкова с Ланча
Дедра

Клас над 1600 куб. см

1-во място – Светлана Рашкова –
Стоянова с Мицубиши Каризма
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2-ро място – Пламенка Иванова с
VW Golf
3-то място – Даниела Христова с
Опел Вектра

Генерално класиране

1- во място – Констанца Томова
2-ро място – Светлана Рашкова –
Стоянова
3-то място – Мария Радионова

С Купите на кмета бяха наградени:

1-во място – Констанца Томова с

Фиат Сейченто
2-ро място – Росица Илиева – Хонда
Сивик
3-то място – Мария Радионова с
Форд Фиеста
Класираната на 3-то място в клас до
1400 куб. см Виктория Стоянова спечели наградата и за най-млад състезател.
Всички победителки в 3-те класа получиха награди от Приста Ойл Холдинг: масла и антифризи с марките
и HAVOLINE®.
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